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Kokapena  
Arrastaria bailara Urduñako diapiroko lautada bereziaren inguruan kokatuta dauden herriek osatzen 
dute. Historiaren gorabeherak herri hauetako batzuk Arabako zatia izatea (Tertanga, Delika eta 
Artomaña Amurrion) eta beste batzuk Bizkaikoak (Aloria, Mendeika, Lendoño Goikoa eta Bekoa,…) 
eragin du. Erliebean oso deigarriak dira Nerbioi eta Tertanga errekek sortu dituzten arroiak eta Txarlazo 
eta El Fraile aitza.  
 
Salbada eta Orduñako diapiroa 
Salbada mendizerra arlo guztientan oso 
berezia da, baina geologikoan bereziki. 
Hemen penintsulako ur-jauzirik luzeena 
dago; Nerbioiko ur-jauzia Santiago 
menditik Delikako zirkura 270 metrotakoa. 
Lur azpian Salbadako karst gune eskerga 
dago, 300 kobazulo baino gehiago duena, 
Gorbeiaren bikoitza. Horien artean Hayal 
de Ponata multzoa dago,  45 kilometro 
kartaratuak dituena eta munduko 
handienetakoa da.  Hauetako asko 
animaliek eta gure arbasoek ere erabili 
zituzten. Izan ere, gaur arte, horietako 26 
kobazulotan arkeologi edota paleontolgi-aztarnak topatu dituzte.   
 
Legendak, garai batean,  ardi esne eta bidean topatzen zituen pertsonen haragiaz elikatzen zen dragoia 
zegoela dio. Txarlazo gailurraren azpian bizi zen, gaur egun Antiguako Ama Birjinaren omenezko 
monumentuaren ondoan.  Oso gertu, Koba Haundi izeneko leize batean, Marik aterpe hartzen zuen. Eta 
irtetzen zenean suzko bola bihurtua, herriko jendea beldurtzen duen. 
 
Ala-delta eta parapente  hegalaldien hastapena Orduña aitzari oso lotuta dago. Gaur egun Urduñako 
Nazioarteko Jaialdia egiten da, eta hori zalantzarik gabe, hegal egiteko Europa osoko zonalderik 
onenetarikoa da.  
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IBILBIDEA 
 
 
Hasieran Tertangatik Aloriara ibilbidea egitea pentsatu genuen, Paul, Zamarro, Delika eta 
Artomañatik pasatuz. Baina lurzoruaren egoera ikusi eta gero, beste alternatiba bat 
prestatu egin dugu bada ez bada. Aukera berri honek, Delikan utziko gintuzke,  urjauzi 
erraldoiaren hormara hurbilduko gintuena. 
 
 
0 Km. / 0h. 0’    Tertangatik hasiko gara ibilaldia, bere goiko partetik hain zuzen ere. Lehenengo 
parte honetan, ormigoizko pista batetik ibiliko gara, zeinek zirkuaren hormara hurbilduko gaituena. 
Berehala pista hau utziko dugu, arte eta endalaharren artean zuzen jarraitzen duen bidea hartzeko. 
Bide nagusitik joango gara bi aldeetatik ateratzen diren bidexkeei kasu egin gabe. Metalezko hesi bat 
gainditu egin beharko dugu eta berehala ibaiaren beste aldera pasatuko gara. Ez zaigu oso zaila 
egingo, egun hauetan ibaia nahiko lehor dagoelako. Behin beste aldean egonda, aldapa txiki bat igo 
beharko dugu. Gero bidetik irtengo gara ezkerretik eta magal belartsu batetik jaitsi beharko gara 
bidexka estu baten bila. Bidexka hau hasieran ibaiaren ondotik doa.   
 
 
1,50 Km. / 0h. 30’   Aurreraxeago, altuera irabazten hasiko gara basoan barneratzen. Ezkerretara 
joko dugu eta oso leunki igotzen jarraituko dugu. Aurkituko dugun bidea oso egoera txarrean dago, 
abereen lorratzengatik. Tarte honetan ezkerretara begiratzen badugu, oso paisai ederraz gozatzeko 
aukera izango dugu. Berriro aurrera begiratu beharko dugu, gainditu behar dugun langarekin talka ez 
egiteko. Arte handi batek eskumara jo beharko dugula esango digu. Gure ondoan alanbrada bat 
agertuko da, bere ondoan jarraituko dugu, eta metro batzuk  egin eta gero beste aldera pasatu 
beharko dugu. Berehala Tertangako auzo bat osatzen duten baserrietara helduko gara. 
 
 
2,25 Km. / 0h. 45’        Auzoa zeharkatuko dugu eta Orduña mendatearen errepidera aterako 
gara. Puntu honetan ezkerretara hartuz, kontu handiz ibili beharko dugu, tarte bat errepidetik egingo 
dugulako. Eskuinetik ateratzen den lehenengo aukerarekin ezikusiarena egingo dugu, abere ustiapena 
batera hiltzera doalako. Bigarrena, hartu beharko dugu eta zailtasunik gabe, ormigoizko pista batetik 
Paul herrira eramango gaitu. Herrian bidegurutze batekin egingo dugu topo, ezkerra hartuz jarraitu 
egingo dugu pista zabal batetik. Pista hau jarraituz gero hasiera batean Zamarrora eta gero Delikara 
eramango gaitu.  
 
 
5,50 Km. / 1h. 30’    Delikara helduko gara, bere elizaren aurrean pasatu eta gero, herriko beheko 
partera jaisten hasiko gara. Ibiltzen jarraituko dugu eta dorretxe bat gainditu eta berehala, eskumara 
hartuko dugu hurrengo bidegurutzean. Haurren jokoak ezkerrean utziko dugu trenbidearen 
zubibiderantz abiatuko gara. Bere arkupean pasatu eta gero, metro batzuk igoko gara, eta eskuinean 
ikusiko dugun metalezko atakatik sartuko gara basoan. Berehala Nerbioi ibaia gure ezkerrean agertuko 
da indarrez beherako bidean. Aurrerago ibaia harrizko zubi batetik gaindituko dugu eta aldapa gora 
doan pistatik jarraituko dugu. Bideak ibaiatik aldentzen hasiko da eta igotzen jarraituko du tarte luze 
batez, beti amildegiaren norabidean. Pista lautu egingo da eta berriro ibaiaren ertzera hurbilduko gara. 
Mementu batean bideak eta ibaiak bat egingo dute, eta ur-etorria ikusi eta gero, leku aproposa izango 
da etorri garen lekutik berriro gaurko ibilbidea bukatutzat emango dugun lekura itultzeko, hau da 
 
 10,50 Km. / 3h. 00’  Delika herrira. 
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